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Zápis 

z obhajoby disertační práce Mgr. Hany Matyskové 

konané dne 7. března 2012. 

Téma práce: „Komunistky ve 20. letech“. 

Přítomni: Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (předseda), Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 

(školitelka), Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (oponent), Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, 

Ph.D. (oponent), Doc. PhDr. Jan Němeček, CSc., PhDr. Miroslav Michela, Ph.D., PhDr. Jan 

Randák, Ph.D., PhDr. Luboš Velek, Ph.D. Omluven: Doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 

Předseda komise Prof. Jan Rychlík zahájil obhajobu a představil přítomným kandidátku.  

Školitelka Doc. Jana Čechurová seznámila komisi s průběhem studia kandidátky a její disertační 

prací.  

Kandidátka představila přítomným svou disertační práci.  

Tématem práce byly ţeny, které zakládaly a budovaly KSČ ve 20. letech 20. století, jejich cíle, 

program, činnost a postavení ve straně. Zaměřila se na přední funkcionářky a činnost ţenského 

ústředí. 

Těţiště práce spočívalo v detailní práci s prameny. Pracovala zejména s archivními prameny 

(hlavně v Národním archivu v Praze), dobovým tiskem a osobními vzpomínkami. 

Práce je rozčleněna do 10 tematických kapitol. Na začátku se zabývá motivacemi ţen, které se v 

sociální demokracii přiklonily k levici a důvody jejich radikality v rámci levice. 

Dále se věnuje ţenským organizacím – otázce jejich oprávněnosti a postojem Kominterny. Z 

praktických důvodů byl dán souhlas s jejich budováním. V roce 1924 ţeny tvořily zhruba čtvrtinu 

členstva strany, jejich organizace se celkem úspěšně rozvíjely. Změna přišla po V. kongresu 

Kominterny, kdy bylo nařízeno upustit od dosavadního organizování dle místního principu a 

přebudovat stranu dle továrních buněk. Reorganizace nebyla úspěšná, neodpovídala 

československým podmínkám - většinu členek strany tvořily ţeny v domácnosti.  

Ţeny všech generací poţadovaly vyšší zastoupení ţen a více samostatnosti pro jejich organizace 

– ani v jednom  neuspěly, s postupem bolševizace naopak pravomoce ztrácely. Navenek

vystupovaly jako disciplinované komunistky, nespolupracovaly s ţenami jiných stran.

Lišily se od nich také ţivotním stylem – funkcionářky se věnovaly práci pro stranu na úkor

osobního ţivota, časté byly konflikty se státní mocí, důsledkem byl neuspořádaný osobní ţivot

(viz sňatečnost, rozvodovost, počet dětí). V začátcích vedly hnutí intelektuálky, časem si

vychovaly funkcionářky z dělnických vrstev.

Účast ţen na krizích a opozicích ve straně bylo těţké zdokumentovat, nebyl dostatek osobních

prohlášení ţen a chyběla moderní literatura k tomuto tématu. Při poslední krizi vystoupily ţeny,

které stranu zakládaly, z jejich vystoupení vyplývá, ţe problémy měly jiţ dříve, ony samy ale

vychovávaly členky k disciplinovanosti, coţ se pak obrátilo proti nim.

Na závěr práce jsou zařazeny biografické medailony předních komunistických funkcionářek.
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Oponenti přednesli závěry svých posudků. 

Prof. Robert Kvaček je rád, ţe se kandidátka přes svoji zdařilou diplomovou práci o Heleně 

Malířové dostala k této práci a cení odbornou odvahu kandidátky věnovat se tomuto tématu. 

Základní problém spatřuje ve stylu interpretace, ve stylistice. Je zde vidět dosud určitá nezralost. 

Pozorný čtenář si však z práce vezme více, neţ mu autorka sdělila. Práce s komunistickou 

terminologií není jednoduchá a je těţké dostat se pod povrch – oponent má pocit, ţe jí kandidátka 

někdy podléhá. Pomohlo by porovnání dobové stranické publicistiky. Autorka si vybrala 20. léta 

ku prospěchu práce, ale téţ si tím ztíţila práci. Oproti 30. letům, kdy kromě guttmanovské 

záleţitosti bylo ve straně vše nařízené, jsou pestrobarevnější. Nutno poznat nejprve situaci 

internacionály a strany a pak teprve ţenské sloţky. Zjištěná fakta a vztahy je třeba nějak 

interpretovat - toto kandidátka teprve hledá a v práci je to vidět na pro něj ne úplně výstiţných 

formulacích. Je třeba se ptát, jak tomu bylo v okolních státech, hovoří o Německu a také o 

známých ruských komunistkách. Dále oponent zdůrazňuje, ţe byl zájem získat ţeny jako voličky 

a mluví o významnosti ţenského ţivlu v politice. Práci doporučuje k obhajobě. 

Doc. Jakub Rákosník uvedl, ţe ve svém posudku byl hodně kritický, ale práci povaţuje za 

kvalitní. Vyjádřil se k jazykové stránce – práce je čtivá, ale je na ní cítit spěch. Chybí korektury. 

Vytýká nedostatečnost citací. Co se týká pramenů a literatury autorka nejvíce pouţila v textu 

ţenský tisk, čili spíše neţ ţeny ve 20. letech jde o ţeny v komunistickém tisku 20. let. Dále např. 

na jednom místě uvedla v poznámce několik pramenů, ale pracovala jen s několika. Nicméně 

celkový objem prostudovaných materiálů je akceptovatelný. Struktura práce je logická, některé 

kapitoly povaţuje za zbytečné (málo propracované, viz sociální postavení proletářských ţen) 

nebo je nepovaţuje za nutné začlenit (o sovětském Rusku). Závěr práce by neměl začínat tím, ţe 

autorka na nic zásadního nepřišla. Navíc je to falešné tvrzení, práce přínosná a zajímavá je. 

Přičítá to přílišné skromnosti autorky. V závěru by měly být explicitně zformulované odpovědi 

na otázky stanovené v úvodu (i kdyţ odpovědi lze nalézt v textu). Práce splňuje standard a 

doporučuje ji k obhajobě. 

Kandidátka – Hana Matysková – se vyjádřila k posudkům. 

Stylistika, kterou zvolila, asi nebyla úplně šťastná, hodně parafrázovala dobový tisk. Důvodem 

bylo, ţe chtěla téma ukázat z pohledu ţen, vtáhnout čtenáře do atmosféry (např. uváděla 

argumenty ţen obou stran při rozkolu v sociální demokracii). To se vztahuje i k výtce, ţe příliš 

pracovala s dobovým tiskem. 

Pokud jde o zahraniční literaturu, snaţila se hledat práce o obdobném tématu v německém 

prostředí, ale mnoho jich nenašla. Před obhajobou se radila v Národní knihovně, v katalozích 

zahraničních knihoven pak našla tituly, které by se vyuţít daly. 

Ke korektuře nedošlo z důvodu časové tísně a velkého objemu práce. Omlouvá se za chyby v 

citacích (např. vynechání slova meziválečné v názvu knihy Doc. Rákosníka Odvrácená tvář 

meziválečné prosperity), dohledala je.  

Ke zmíněnému místu v kapitole Sovětské Rusko, kde v poznámce uvedla řadu pramenů, ale 

pracovala jen s několika, autorka uvádí, ţe výčet uvedla pro ilustraci, ţe na rozdíl od počátků 

strany existovalo ke konci 20. let tolik dobových svědectví s různými názory, ţe pro současníka 

bylo těţké se v nich zorientovat. Pro srovnání se vzpomínkami komunistických ţen zvolila práce 

Jana Slavíka a André Gida, jmenuje důvody. Prof. Kvaček uvádí Václava Tilleho. Tille nebyl 

komunista, jeho pohled na Rusko byl v té době dosti rozšířený a významný. Prof. Kvaček dále 
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říká, ţe do srovnání musí vstoupit obecnější politika o Rusku jako takovém, Masarykovy statě 

apod. Komunistky ţily v zápasu o interpretaci bolševismu. Paní Landová koncem 20. let napsala 

do Přítomnosti článek o vztahu internacionály a strany a internacionály a ţen. Popisovala, jak se 

tam cítila coby ţena. 

Předseda se otázal oponentů, zda jsou spokojeni s vystoupením kandidátky k jejich posudkům. 

Oponenti souhlasili.  

Předseda vyzval přítomné k diskuzi. 

Doc. Němeček: Upozorňuje na fakt, ţe literatura týkající se Ruska je většinou ze Západu – 

studujeme Rusko přes Západ.  

Prof. Rychlík: Ke str. 200, jak zacházely s příjmeními – po sňatku si ponechávaly svoje a naopak 

po rozvodu se vracely k dívčímu příjmení. To sice mohly dělat, ale právně to dle tehdejšího 

občanského zákoníku nebylo moţné. Kandidátka poznamenává, ţe v tomto bylo komunistickým 

ţenám vzorem Rusko, kde podle nových zákonů vydaných bolševiky si ţeny mohly ponechat 

svoje příjmení, stejně tak státní příslušnost a další. O těchto právních věcech hodně psala právě 

Landová-Štychová. 

Dr. Randák: Hlásily se komunistky k ţenskému emancipačnímu hnutí 19.  a počátku 20. století? 

Kandidátka: Některé ţeny jako např. Malířová a Majerová byly jeho součástí, stylem svého 

ţivota prosazovaly emancipaci. Poté co se staly komunistkami, tak zpočátku, kdyţ ještě např. na 

stránkách ţenského tisku byl prostor pro ţenské otázky, se k dosavadnímu emancipačnímu hnutí 

hlásily, chtěly v něm pokračovat, posunout ho na vyšší, socialistickou úroveň. Pak od toho 

musely ustoupit, bylo prohlašováno, ţe burţoazní ţeny, které se zasazují za ţenské poţadavky, se 

snaţí reformovat co je nereformovatelné, cílem komunistek byla přeměna řádu na socialistický. 

Být komunistkou bylo zkrátka neslučitelné s být feministkou. 

Prof. Rychlík: Kandidátka v práci píše o tom, ţe komunističtí náštěvníci přiznávali, ţe první 

dojem z Moskvy byl nepříznivý. Prof. Rychlík uvádí příklad, ţe Vladimír Clementis vychválil 

Moskvu počátku 30. let a pak se zmínil, ţe mu vadilo, ţe tam nebyly kavárny, kde by mohl 

diskutovat. Ukazuje to tehdejší naivitu komunistů. Na toto téma se rozvíjí diskuze – členové 

komise sdělují své osobní zkušenosti související s tímto. 

Prof. Rychlík: Ke kapitole Sociální postavení proletářských ţen. Upozorňuje, ţe pojem dělník 

nebyl pevně vymezen - byl rozdíl mezi kvalifikovaným dělníkem a domkářem či 

nekvalifikovaným dělníkem, zaslouţilo by si stratifikovat uţ ve 20. letech. 

Předseda ukončil diskuzi. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.). 

Zapsala: Mgr. Helena Gogelová 

Podpis předsedy komise: Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 


